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De første prototyper klar til test 

Danmarks Forskningsportal åbner for test af portalens første prototyper med danske 

forskningspublikationer siden 2011.  

Arbejdet med at etablere den nationale datainfrastruktur og portal på forskningsanalyse-området er nu 

så langt, at de første prototyper kan testes af alle interesserede. Det drejer sig om tre databaser med 

data fra globale kilder og en database med data fra de første lokale kilder. Se nærmere på 

http://forskningsportal.dk/   

Klar til test 

 

Beta-release af pilot database med publikationsdata fra 
Clarivate fra 2011 og frem. Beta-versionen fremviser en række 
af planlagte funktionaliteter og er klar til første test og feedback. 

 

Beta-release af pilot database med publikationsdata fra Digital 

Science fra 2011 og frem. Beta-versionen fremviser en række af 
planlagte funktionaliteter og er klar til første test og feedback. 

 

Beta-release af pilot database med publikationsdata fra Elsevier 
fra 2011 og frem. Beta-versionen fremviser en række af 
planlagte funktionaliteter og er klar til første test og feedback. 

 

Meget tidlig Alfa-release af database med publikationsdata fra 
Danske lokale systemer fra 2011 og frem. I første omgang er der 
kun data fra de 8 universiteter, og der er nogle tekniske 
problemer med dataudvekslingen fra disse. Så snart 
universiteternes lokale systemer er opgraderet, vil databasen 
blive gendannet. Men tag et første kig med forsigtighed.  
 

 

De fire databaser bygger på en fælles infrastruktur og ensartet normalisering af relevante navneformer 

og koncepter, hvilket muliggør høj grad af ensartethed på tværs af baserne. Dette giver samtidig 

mulighed for at linke imellem baserne, så man kan se, hvordan de forskellige dataleverandører beskriver 

den samme publikation.  

Næste skridt 
Den kommende tid vil NORA teamet gennemføre usability tests og indsamle bruger feedback. Dette vil 

sammen med de eksisterende To Do lister definere de kommende tilpasninger og justeringer af 

databaserne, således at vi sikrer, at de får optimal funktionalitet samtidig med høj brugervenlighed.  

Allerede nu kan brugerne af Danmarks Forskningsportal holde sig opdateret på de respektive databasers 

forsider hvor der løbende informeres om den aktuelle status, de kendte udfordringer samt de næste 

skridt.   

http://forskningsportal.dk/


Der kan jo være blinde pletter og ting vi har overset, og derfor sætter vi stor pris på feedback fra 

Forskningsportalens brugere, hvad end der er tale om søgefunktionalitet, usability, spørgsmål til data 

processer mm. I kan finde feedback-info i alle databaser og derudover tager vi gerne i mod feedback på 

nora.feedback@dtu.dk.  

Vi ser frem til Jeres feedback og ønsker jer god søgning i Forskningsportalens første prototyper.   

mailto:nora.feedback@dtu.dk

